
 

Avaliação de risco à saúde humana

NÚMERO DE HORAS-AULA: 30 horas-aula = 2 créditos

PRÉ-REQUISITO: Não há

EQUIVALENTE: Não há

PROFESSOR: Dra. Cristina Cardoso Nunes

OFERTA: Mestrado Profissional em Perícias Criminais

OBJETIVO :

Apresentar os fundamentos da avaliação de risco a saúde humana como auxílio na 

tomada de decisões aplicada à materialização de provas criminais. Ao final da disciplina, o 

aluno deverá ser capaz de quantificar o risco à saúde humana tendo como ferramenta as 

planilhas disponibilizadas pela Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (CETESB).

EMENTA :

• Objetivos e etapas da análise de riscos à saúde humana. 

• Análise quantitativado risco à saúde humana. 

• Processo de tomada de decisão com base na avaliação de risco. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO :

Introdução à Avaliação de Risco 

Conceitos  fundamentais  e  metodologias,  Legislação  nacional  e  internacional,  Valores 

orientadores nacionais e internacionais, Etapas para a Quantificação dos Riscos, Coleta e 

avaliação de dados, Avaliação da exposição (tipo receptor, uso do solo, via de exposição), 

concentrações de exposição, Avaliação da toxicidade, Cálculo do risco carcinogênico e 

não carcinogênico, Concentrações Máximas Aceitáveis, Principais Modelos Matemáticos 

para a Avaliação de Risco(Planilha CETESB, C-Soil,   RBCA),  Avaliação de risco com 

aplicação prática das planilhas CETESB.

METODOLOGIA E RECURSOS :

Todas as aulas serão em apresentação multimídia, compostas de parte teórica e 

prática.  Para  a  realização  dos  exercícios  referentes  ao  conteúdo  programático  serão 

necessários  computadores,  com  a  ferramenta  tecnológica  (escolhida  no  período) 



instalada.
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PROGRAMAS :

Planilha  CETESB  de  avaliação  de  risco  à  saúde  humana  –  Disponível  em: 

http://www.cetesb.sp.gov.br/areas-contaminadas/planilhas-para-avalia%E7%E3o-de-

risco/8-planilhas

http://www.abntcatalogo.com.br/norma.aspx?ID=302835
http://www.abntcatalogo.com.br/norma.aspx?ID=302835
http://www.abntcatalogo.com.br/norma.aspx?ID=303890
http://www.abntcatalogo.com.br/norma.aspx?ID=303890

